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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 یزد محمد علی حسین زابلی 1

 ریال000/1000 تهران محمد حسن جلیل بیات 2

 ریال000/1000 مرودشت شکراله الهام حیدری 3

 ریال000/1000 شهرری محمد طاهره ملک دار 4

 ریال000/1000 مشهد مقدس حسن رضا اکبری 5

 ریال000/1000 یا سوج حجت اله فاطمه عباسی 6

 ریال000/1000 تهران محمدرضا فاطمه زهرا مولوی 7

 ریال000/1000 اهواز فالح زینب بنی تمیمی 8

 ریال000/1000 همدان رضا آتنا  حمیدی 9

 ریال000/1000 قم حسین مهدی  آمن 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 شمرکا  حاجی قدیر غالم محمدعباس نژاد 1

 ریال000/1000 خرم  بید نجفقلی ملیحه جعفری 2

 ریال000/1000 قزوین مهدی علی اکبر  عباسی 3

 ریال000/1000 اردبیل یحیی کسری مراد قلی 4

 ریال000/1000 تهران محمود امیرعباس اسماعیلی 5

 ریال000/1000 شیراز کیا  مرث فرامرزحاتم زاده 6

 ریال000/1000 تهران عزت اله امیرهوشنگ تا جیک 7

 ریال000/1000 دلیجان علی بخش سمیه  پیری 8

 ریال000/1000 تنکا بن سید یحیی سیدمحمدپورموسوی 9

 ریال000/1000 اهواز غالمر ضا نیامسعود طا لبی  10

هفته سوم و  هفتگیپیامکی  مسابقهاسامی برندگان  

 99دی ماه هفته اول و دوم  و  ماه  آذر چهارم 

 20/9/1399مسابقهتاریخ 
 27/9/1399مسابقهتاریخ 



 بسمه تعالی
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 ازنا سیف اله فاطمه اسکندری 1

 ریال000/1000 مرو دشت اسما عیل حمید زا ر عی 2

 ریال000/1000 اصفهان عبا سعلی فاطمه  شا کری 3

 ریال000/1000 مشهد مقدس علی اکبر طو بی مو منی 4

 ریال000/1000 کرج حسین هادی خان محمدی 5

 ریال000/1000 تهران مهدی ضحی  عباسی 6

 ریال000/1000 تهران حسن رضا نیک  عمل 7

 ریال000/1000 قم یوسف زینب  کریمی 8

 ریال000/1000 اصفهان علیرضا فا ئز ه در امامی 9

 ریال000/1000 تبریز حسن ملیحه عبداللهی 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران حسین روشنک   مجیدی 1

 ریال000/1000 کا شمر عزیز اله محمد پریشان 2

 ریال000/1000 تهران علی اکبر مرضیه  حاج ابراهیم دباغ 3

 ریال000/1000 رزن ولی اله فا طمه  عزتی 4

 ریال000/1000 اصفها ن ید اله خدیجه مزرو عی 5

 ریال000/1000 خرم آباد علی عا طفه ترا بی 6

 ریال000/1000 اراک محمد اکرم صانعی 7

 ریال000/1000 تهران محمود حلیمه  ریحانی 8

 ریال000/1000 همدان علی یاسرکوکبی هوشیار 9

 ریال000/1000 چارایما ق محمد تقی علی تقی  زاده 10

 11/10/1399مسابقهتاریخ  4/10/1399مسابقهتاریخ 


